
STAŇ SA NAŠOU NOVOU  
ATRAKCIOU 



KTO SME KTO SME 

PRACOVNÉ MIESTO S PERSPEKTÍVOU: 
V EUROPA-PARK!

Odvetvie trávenia voľného času a turizmu predstavuje dy-
namický trh s veľkou budúcnosťou. Europa-Park je spolu 
so svojou sesterskou spoločnosťou Mack Rides vlajko-
vou loďou na tomto trhu: má za sebou viac ako 40 rokov 
úspešného pôsobenia, vznikol na pôde 230 rokov starého 
rodinného podniku, vždy bol novátorský a plný nápadov, 
viackrát získal ocenenie ako príkladný zamestnávateľ. 
Vzrušujúce atrakcie, výnimočné podujatia, najväčší hotelo-
vý rezort Nemecka a medzinárodná gastronómia charak-
terizujú Europa-Park rovnako, ako jeho

prívetivosť, dokonalá organizácia a vrelá pohostinnosť. 
Pracovať tu znamená zažiť každý deň niečo výnimočné. 

Stáž pre „začiatočníkov“ vstupujúcich do profesionálneho 
sveta, odborná príprava v oblasti remesiel, gastronó-
mie alebo obchodu, duálne štúdium či nový European 
Summer Programme (ESP), zamestnanie na čiastočný, 
resp. plný úväzok: v Europa-Park si angažovaní ľudia 
nájdu prácu podľa vlastných predstáv. Či už ako kuchári, 
stolári, dizajnéri alebo fi tness tréneri, ponuka zamestnania 
je rozmanitá a obrovská. Rovnako tak aj doplnkové služby, 
ktoré poskytujeme: od jazykových kurzov organizovaných 
podnikovou akadémiou až po príspevok na doplnkové 
starobné sporenie.  

Tak vidíš: si tu správne! A my? Tešíme sa na tvoju žiadosť.
EUROPA-PARK HĽADÁ TÝCH NAJLEPŠÍCH – TEBA!

Ako to znie? – Pracovať v najúspešnejšom zábavnom parku sveta? Tam, 
kde milióny hostí rok čo rok zažívajú čistú radosť zo života, kde sa ani jeden 
deň nepodobá tomu predchádzajúcemu? A kde už na teba čaká viac ako 
3.700 milých kolegov? Dobre? Tak príď medzi nás! Hľadáme zamestnancov 
zo všetkých oblastí, ktorí pracujú s nadšením, majú radi ľudí z celého sveta a 
nebránia sa emóciám. Zamestnancov hľadajúcich prácu, ktorá denne prináša 
dobrú náladu a znamená dlhodobú perspektívu zamestnania – a zároveň 
ponúka veľkolepé príležitosti. Tak, ako sa ti to pozdáva?

PRACOVAŤ V RAJSKEJ ZÁHRADE 
DOBREJ NÁLADY

 0302 



HOTELOVÁ RECEPCIA, HOUSEKEEPING, WELLNESSKUCHYŇA A OBSLUHA 

Si nadšeným hostiteľom, či už 
v street food podniku alebo 
„hviezdičkovej“ reštaurácii? Ako 
čašník, chef de service, kuchár, 
someliér?

Príď tomu na chuť – 
najlepšie u nás!

Naše hotely sú svetom plným luxu-
su, radosti zo života a lifestylu. A ty si 
toho súčasťou, staráš sa o pohodlie a 
rozmaznávaš našich hostí.  

Happiness – to je tvoj džob!
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ATRAKCIE NAKUPOVANIE, PREDAJ

Si priateľský, spoločenský, zodpovedný. A staráš sa 
o bezpečnosť našich hostí pri jazdách a na atrakciách.  

Všetko funguje – pretože si tu ty.

Vieš, čo si zákazníci želajú. Máš skutočný obchodný talent, si 
milý a ochotný. Či už pri predaji suvenírov alebo top značiek:  
z každého nákupu dokážeš urobiť zážitok!
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„Veľa investujeme do par-
ku a jeho atrakcií, vieme 
však, že minimálne rovnako 
dôležité je investovať aj do 
ľudí, ktorí za tým všetkým 
stoja,“ hovorí Jürgen Mack, 
konateľ spoločnosti. 
Naši zamestnanci si 
môžu vybrať zo širokej 
ponuky rôznych školení a 
seminárov organizovaných 
podnikovou akadémiou – 
od úvodného výcviku cez 
množstvo odborných 
vzdelávacích kurzov až 
po vysoko kvalifi kované 
školenia. 

EUROPA-PARK AKADÉMIA PODNIKATEĽSKÁ RODINA MACK08  09



ADMINISTRATÍVATECHNIKA

Je tvojou doménou 
remeslo? Ako mali-
ar, zámočník, stolár, 
záhradník, elektrikár? 

V tom prípade 
ťa potrebujeme – 
pre všetko, čo si 
vyžaduje údržbu, 
starostlivosť a 
opravy.

Controlling, marketing, media & digital, odbyt, 
projektový manažment

– v týchto náročných oblastiach si doma. A za ku-
lisami sa staráš o dokonalú organizáciu.
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ČO PONÚKAME ČO PONÚKAME 

Skvelé možnosti športovania, jazykové kurzy, množstvo výhod:

ako zamestnanec u nás využívaš privilégiá a výho-
dy, ktoré ti budú všetci závidieť. Stavíme sa?

Interné ponuky
 denný bezplatný vstup do EP
 50% zľava na ďalšie vstupy do Europa-Park
 50% zľava do EP fi tness štúdia ...

Externí partneri
 viac ako 30 obchodov v regióne – je tu všetko: 

 od predajcov bicyklov až po rýchle občerstvenie

Športové možnosti

 plážový volejbal
 hokej
 zumba... 

Bezplatný vstup do partnerských parkov

 Phantasialand
 Efteling Holandsko
 PortAventura Španielsko...
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PRÍKLADY KARIÉRY PRÍKLADY KARIÉRY 

  FRAU MARIA GRACIA BIANCO

 START: 

 3 ROKY ŠTUDENT 

 DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

  APOSTUP: 

 1 ROK ASISTENT 

 MANAŽMENTU 

 (HOTELOVÝ REZORT) 

  2 ROKY FRONT OFFICE 

 SUPERVISOR (COLOSSEO)

  1 ROK ZÁSTUPCA FRONT 

 OFFICE MANAGERA (COLOSSEO)

  9 ROKOV ZÁSTUPCA 

 RIADITEĽA PRE 

 SHOPPING & GAMES

MARCUS KNIEBETSCH

 START: STÁŽ NA ÚSEKU  ENTERTAINMENT

 POSTUP:  4 ROKY MARKETINGOVÁ     ASISTENTKA NA ODDELENÍ  SPOLUPRÁCE  

 5 ROKOV MANAŽÉRKA NA  ODDELENÍ SPOLUPRÁCE 
 4 ROKY ZÁSTUPKYŇA  VEDÚCEHO ODDELENIA  SPOLUPRÁCE 

 3 ROKY VEDÚCA  ODDELENIA SPOLUPRÁCE 

SANDRA SCHEFFLER

HERR PHILIPPE 
SPAHN
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Informationszentrum Slowakei
Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok - SK
email: info@europapark.sk / vanecko@europapark.sk
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